
 

 
 
Groups & Sales Stagiair(e) 
 
In de functie van Groups & Sales Stagiair(e) ben jij de spil tussen de afdelingen Groups & Events en 
Sales. 60% van de tijd werk je mee op de afdeling Groups & Events waar je aanvragen in behandeling 
neemt, offertes verstuurt en potentiële klanten na belt. Daarnaast ga je het Sales team ondersteunen, 
zodat je tevens alles over het Sales vak binnen de hotellerie kan leren. Tot jouw verantwoordelijkheden 
horen: 

 Het behandelen van aanvragen van groepen voor kamerovernachtingen, meetings en 

evenementen met behulp van het reserveringssysteem. 

 Het informeren van (potentiele) klanten over de mogelijkheden bij de verschillende hotels. 

 Het tijdig contact opnemen met klanten om een optie definitief te maken en eventuele 

wijzigingen in bestaande boekingen door te voeren. 

 Ondersteunen bij de acquisitie en de organisatie van evenementen; vanaf de eerste aanvraag, 

tot de interne communicatie met alle betrokken afdelingen, de organisatie op de dag zelf en 

de evaluatie van het evenement na afloop; jij bent betrokken bij het gehele proces. 

 Ontvangen van (potentiele) klanten en organiseren of zelf verzorgen van rondleidingen. 

 Voorbereiden van Sales afspraken, mee naar afspraken en after sales. 

 Opstellen van concurrentie- en markt analyses. 

We zijn op zoek naar een gedreven, creatieve en nieuwsgierige trainee. Je volgt een hospitality 

gerelateerde opleiding op HBO niveau. Het is belangrijk dat je een echte teamplayer bent en goed kunt 

samenwerken. Je hebt een sterk gevoel voor gastvrijheid en service, maar bent daarnaast ook 

commercieel ingesteld. Jij weet hoe je mensen op een leuke manier over de streep kunt trekken. Verder 

ben je kritisch, stressbestendig en werk je nauwkeurig en efficiënt. Ervaring in de hotellerie en kennis 

van computerprogramma’s is een pré.  

Wij bieden: 
Naast een te gekke stage en stagevergoeding, bieden wij 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels;  

 Collectieve zorgverzekering;  

 Collectieve bedrijfsfitness;  

 Interne doorgroeimogelijkheden 

 Een geweldige werkplek in een modern kantoor in de Amsterdamse Houthavens;  

 



 

Meer informatie over je werkplek  

Vondel Hotels is een unieke collectie hotels, short stay appartementen, een prachtig bed & no breakfast 

en twee geweldige restaurants. In deze collectie is de hand van hotelier en eigenaar Arjen van den Hof 

altijd zichtbaar. Zijn werkwijze is even eenvoudig als fenomenaal. Hij versmelt krachtig interior design 

met een zelfgekozen collectie hedendaagse kunst, waarbij de historische karakteristieken van de 

panden zorgvuldig behouden blijven. Het servicekantoor, gelegen in de Houthavens van Amsterdam, 

ondersteunt de hotels met de afdelingen Accounting, Reserveringen, Groups & Events, Human 

Resources, Sales, Marketing & PR en Revenue. In totaal zijn er zo’n 40 medewerkers op het service 

kantoor werkzaam.  

 

 


